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Kalender
Di. 9 mei t/m vrij. 12 mei Avondvierdaagse
Ma. 22 mei t/m wo. 24 mei
Kamp groep 8
Do. 25 mei t/m zo. 28 mei
Hemelvaartweekend
Ma. 29 mei t/m vrij. 2 juni
Lustrumweek
Vrijdag 2 juni
Alleen ochtend school, vanaf 13.00 uur kinderen vrij
Za. 2 juni t/m ma. 5 juni
Pinksterweekend
Donderdag 15 juni
Studiedag, kinderen hele dag vrij
Vanuit de directie
Na de meivakantie starten we aan de laatste periode van het schooljaar. Dit betekent voor onze oudste
leerlingen tevens het laatste deel van hun basisschoolperiode. Schoolkamp en eindmusical liggen in het
verschiet en natuurlijk de afscheidsavond in de laatste schoolweek. We genieten nog tot 4 juli van jullie!
Toetsen
Na de afname van de entree- en eindtoets in de groepen 7 en 8 is het wachten op de uitslag. Voor de
entreetoets betreft dit voornamelijk de kinderen en ouders uit groep 7.
De resultaten van de eindtoets zijn van betekenis voor kinderen en ouders uit groep 8, maar ook voor de
school zelf. De inspectie van het onderwijs controleert de uitslag van de eindtoets jaarlijks. Indien een aantal
jaren op rij het resultaat onder de landelijke norm valt, betekent dit inspectiebezoek en eventueel het etiket
‘zwakke’ school.
Ik informeer u over het resultaat van de eindtoets in de volgende nieuwsbrief.
Onder dit kopje hoort ook het verkeersexamen van groep 7 thuis. Volgende week doen de kinderen het
praktijkexamen en fietsen de educatieve route. Veel succes allemaal!
Opknappen lokalen
In de zomervakantie worden vier lokalen opgeknapt. Dit betekent het vernieuwen van de vloer, keukenblok,
verlichting en schilderwerk. Daarnaast wordt er een nieuwe digibord geplaatst. We gaan overstappen naar
interactieve schermen, waardoor het werken met de beamer verleden tijd wordt. De lokalen van de huidige
groepen 3-5, 4, 7 en 8 zijn als eerste aan de beurt. Voor de groepen 7 en 8 betekent dit tevens het wit
verven van de muren.
Ik ben nieuwsgierig naar het resultaat!
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Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school gestart:

Fabian Enkelaar in groep 1-2A
Diana Bogaard in groep 1-2B
Deyna Teunissen in groep 7
Rowan Saleh is verhuisd en overgestapt naar een andere school.
Ik wens alle nieuwe kinderen een fijne Bijenkorf tijd toe en natuurlijk ook een warm welkom aan jullie ouders.
En Rowan wens ik een fijne overstap naar haar nieuwe school.
In de nieuwsbrief maken wij geen reclame voor activiteiten die buiten school worden georganiseerd. Voor
onderstaande acties maken we een uitzondering.

Nieuwe schoolshirts
Maandag 8 mei zijn de nieuwe schoolshirts gepresenteerd in de gemeenschapsruimte. Het nieuwe logo
werd met luid gejuich door de Bijenkorf-kids ontvangen.
De OuderVereniging heeft uitgepakt: n.a.v. het 30 jarige Bijenkorflustrum krijgt elke leerling het nieuwe
schoolshirt. Een mooi initiatief, zodat de shirts tijdens de avondvierdaagse meteen gedragen kunnen
worden. Als dank was er applaus en een dikke duim voor de OuderVereniging. Joyce Fransen heeft die
namens de OV in ontvangst genomen.

Tot zover de berichtgeving vanuit de directie en ik hoop u tijdens de lustrumweek te verwelkomen. En aan
alle avondvierdaagse deelnemers: veel wandelplezier!
Hetty de Ridder
Directeur
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Vijfwal Family Run
Sportpunt Houten en familiecentrum Kids Lodge hebben de handen ineen geslagen en organiseren op
vrijdag 19 mei hun eerste obstakel run. Een obstakel run voor het hele gezin, waarbij met name plezier
hebben voorop staat.
In twee routes vol met obstakels, ga je van startpunt More Chi Martial Arts (park Schoneveld) over de Vijfwal
naar familiecentrum Kids Lodge, waar de deelnemers worden beloond met een medaille, wat drinken,
lekkers en een goed gevulde goodiebag. Deelname aan dit leuke familie evenement kost slechts € 2,50 per
deelnemer en vanaf 4 jaar kun je deelnemen. Alle informatie en het inschrijfformulier kun je vinden op
www.kidslodge.nl of www.sportpunthouten.nl. Schrijf je snel in en haal je startbewijs op, want vol is vol. Zien
we jullie bij het sportiefste familie evenement in Houten?

Kom je ook Fladderen?
Fladderen is het leukste kindervakantiefestijn van Houten. In de laatste week van de zomervakantie kun je er
heel veel lol maken. We zingen, dansen, sporten, acteren, griezelen, knutselen... te veel om op te noemen!
Met 11 verschillende locaties is er voor alle kinderen tussen de 4 en de 14 jaar een te gek programma. Kom
je meedoen?
De kinder inschrijving is op maandag 12 juni van 19.00 - 20.30 uur. Fladderen kan niet zonder hulpouders.
Een digitale voorinschrijving voor hulpouders is van 17 tot 30 mei. De gewone hulpouder inschrijving is op
woensdag 31 mei van 19.00 - 20.30 uur. Zowel de kind- als de hulpouder inschrijving vindt plaats bij
Sportschool Body Business.

